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Tabák ku kouření
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várua — Plunge bath — v jejíž
křiirálové průhledných vodách jeitt
koupel neobyčejné příjemnou Mimo
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774-7- 76 W 12th St Boulevard Chicago III

a do kteréž povoa jeho bezplatné s „
ftulXlin mXli av&ff I

' I
Severovy prásky proti Imlestem

Mějte je i obchodvedoucíMAX KRCHMAN
Na
alao

v mcu prijae ooycejne lIl4VV „ohou vž(jy
trochu draho však kdo hledá tdraví ruce

JM UUtJ uétif s éraha raky
adll adalalatraoo Pokř Upadá


